Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 16.6.2022 od
19.00 hodin v salonku restaurace na zámku
Přítomni:

zastupitelé: 8 členů ZO
Ing. Antonín Vyňuchal, František Gořalík, RNDr. Ladislav Zavadil,
Jana Janečková, Miroslav Odstrčilík, František Čelůstka, JUDr.
Stanislav Němec a Petra Miklíková

Přítomni:

občané: 2 občané dle prezenční listiny

K bodu č. 1
Starosta obce Ing. Antonín Vyňuchal zahájil schůzi a konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Poté navrhl změnu v původním programu, který byl řádně vyvěšen
v souladu se zákonem o obcích. Tato změna spočívá ve zrušení bodů č. 10 a č. 11 s
posunem v číslování následujících bodů. Takto upravený program zastupitelstvo
schválilo.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 20/1/2022 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje upravený program svého 20. zasedání.
Program 20. zasedání ZO byl schválen v tomto znění:
1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Seznámení s usneseními z 19. zasedání ZO
4. Rozpočtové opatření č. 2/2022 a 3/2022
5. Závěrečný účet obce za rok 2021, účetní závěrka a výsledek hospodaření obce a
příspěvkové organizace za rok 2021
6. Informace o schválení závěrečného účtu DSO Židelná za rok 2021
7. Informace o schválení závěrečného účtu DSO Holešovsko za r. 2021
8. Dodatek č. 1 smlouvy s firmou Josef Janál (Třešňové sady)
9. Pronájem pozemku parc. č. 781/2 v k. ú. Žeranovice
10.Diskuze
11.Závěr jednání
K bodu č. 2
Zastupitelé hlasovali o návrhu zvolit ověřovatelkami zápisu zastupitelky Janu
Janečkovou a Petru Miklíkovou a zapisovatelem místostarostu RNDr. Ladislava

Zavadila.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 20/2/2022 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice volí ověřovatelkami zápisu zastupitelky Janu Janečkovou a Petru
Miklíkovou a zapisovatelem místostarostu RNDr. Ladislava Zavadila.
K bodu č. 3
Místostarosta obce Ladislav Zavadil stručně shrnul usnesení přijatá na 19. zasedání
ZO, které se konalo 10.3.2022. K tomuto bodu se nepřijímá žádné usnesení – jde pouze
o informaci.
K bodu č. 4
Rovněž místostarosta obce L. Zavadil pak seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením
č. 2/2022, které se týká přijetí dotace na revitalizaci zeleně v obci ve výši 332 000,- Kč
(tj. ve výši 85 % celkových nákladů) a bylo vydáno v rámci kompetencí starosty.
Zastupitelstvo ho tedy vzalo pouze na vědomí bez usnesení.
Rozpočtové opatření č. 3 po podrobnějším vysvětlení místostarosty zastupitelstvo
schválilo.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 20/3/2022 bylo přijato ve znění:
Zastupitelstvo obce Žeranovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022, které
spočívá v navýšení výdajů o 1 871 000,- Kč a navýšení příjmů o 156 000,- Kč.
Financování ve výši 1 715 000,- Kč bude realizováno použitím vlastních
prostředků.
K bodu č. 5
V souladu se zákonem o obcích zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok
2021 a účetní závěrku a výsledek hospodaření obce i příspěvkové organizace, tj.
Základní školy a mateřské školy Žeranovice také za minulý rok. Místostarosta L.

Zavadil dal pak o těchto materiálech postupně hlasovat.
Výsledek hlasování o závěrečném účtu obce:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 20/4/2022 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice projednalo a schvaluje Závěrečný účet za rok 2021 v „souhlasu s
celoročním hospodařením obce za rok 2021, a to bez výhrad“.
Výsledek hlasování o účetní závěrce a výsledku hospodaření obce:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 20/5/2022 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje účetní závěrku obce Žeranovice sestavenou k 31.12.2021
a výsledek hospodaření obce Žeranovice za rok 2021 ve výši 230 697,30 Kč včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
Výsledek hlasování o účetní závěrce a výsledku hospodaření školy: pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 20/6/2022 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Žeranovice sestavenou k 31. 12. 2021 a výsledek
hospodaření této školy za rok 2021 ve výši 6706,10 Kč a ukládá převést tuto částku
do rezervního fondu.
K bodům č. 6 a č. 7
Řízení schůze převzal starosta obce A. Vyňuchal a informoval přítomné o schválení
závěrečného účtu DSO Židelná za rok 2021 a o schválení závěrečného účtu DSO
Holešovsko za rok 2021. K těmto bodům se nepřijímají usnesení – jde pouze o
informace.
K bodu č. 8
Starosta obce vysvětlil důvody nutnosti projednat dodatek ke smlouvě s firmou Janál,
stavební mechanizace, který se týká změny termínu dokončení akce ZTV Třešňové

sady a požádal zastupitelstvo o jeho schválení.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 20/7/2022 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Žeranovice a
firmou Janál stavební mechanizace s.r.o. se sídlem Žeranovice čp. 13, IČ:
05759447 na akci „ZTV Třešňové sady – příprava komunikace a dešťová
kanalizace „.
K bodu č. 9
V tomto bodu zastupitelé projednali smlouvu s firmou Zlín Net, týkající se
telekomunikačního zařízení u vodojemu na Širokém, s tím, že odmítají napojení na
stávající rozvody elektrické energie a že toto zařízení nebude ovlivňovat současná
zařízení na stavbě a energetické poměry v lokalitě.
Výsledek hlasování:

pro
7
proti 1 - Němec
zdržel se
0

Usnesení č. 20/8/2022 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Smlouvu č. Z51110201 mezi Obcí Žeranovice a firmou
Zlín Net a.s. se sídlem Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ: 25313428 o vybudování,
provozování, údržbě, opravách a servisu sítě elektronických komunikací za roční
nájemné 15 000,- Kč včetně DPH.
K bodu č. 10
V diskuzi občané vznesli dotazy na možnost posílení internetového signálu v obci v
souvislosti s umístěním nového telekomunikačního stožáru a rovněž na stav
projednávání komplexních pozemkových úprav. Ocenili moderní vzhled nových
autobusových zastávek u zámku i v Prosochově. V průběhu diskuze v 19:28 hodin
opustil jednání starosta obce a pověřil svým zastupováním místostarostu L. Zavadila.
K bodu č. 11
V závěru schůze místostarosta Zavadil poděkoval občanům za účast a ukončil jednání

20. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice.
Zapsal: místostarosta obce RNDr. Ladislav Zavadil
V Žeranovicích, 16. 6. 2022

……………………………………...
Ing. Antonín Vyňuchal, starosta obce

Ověřovatelky zápisu:
Jana Janečková

…………………………………………………….

Petra Miklíková

…………………………………………………….

